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 : يشرفنا دعوة سيادتكم للمشاركة على البرامج التالية 

 تسجيل

 

 

 مجال اإلدارة والقيادة والتطوير_10

 (أسبوع تدريبي)

 البرنامج التدريبي كود
ان مك

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة االستراتيجية القيادة اإلدارية والرؤية 001_01

 اسبوع 25/1-21 القاهرة اإلتجاهات المعاصرة في إدارة األعمال 015_01

 اسبوع 25/1-21 القاهرة مهارات الذكاء الوجداني للقادة 018_01

 اسبوع 25/1-21 القاهرة اإلشراف مهارات 022_01

01_030 
دورة القيادة للتنفيذيين في دول مجلس التعاون 

 الخليجي
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

 اإلدارة المعاصرة لمواجهة زمن التغيرات 032_01
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 1\11 -7

01_035 
المهارات اإلدارية الرئيسية للمدراء والمشرفين 

 الجدد
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

 اسبوع 1\18-14 اسطنبول أدوات وأساليب نظام القيادة المتكيّفة 038_01

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة مهارات التفويض والتمكين 041_01

 اسبوع 1\18-14 اسطنبول إعـداد وكتابة التقارير اإلداريـة 044_01

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة نماذج قياس األداء الفردي والمؤسسي 049_01

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة تنمية وتقوية عالقات العمل اإليجابية 058_01

 مهارات بناء الشخصية القيادية المتميزة 059_01
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 1\11 -7

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة القيادة اإلبداعية وتنمية التفكير اإليجابي 063_01

 :..ص

http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
http://bit.ly/2n9CXTs
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

النعقادا  
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 التأهيل لوظائف المديرين المساعدين 004_01
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 1\7-18

 اسبوعان 1\25-14 اسطنبول تنمية المهارات السلوكية اإليجابية 006_01

 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة تنمية مهارات الرقابة الحديثة للمدير العصري 016_01

 اسبوعان 1\25-14 اسطنبول (المستوى المتقدم)لتخطيط اإلستراتيجي ا 023_01

 مهارات اإلشراف المتقدمة 057_01
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 1\7-18

 اسبوعان 1\18-7 القاهرة (المستوى االساسى)التخطيط اإلستراتيجي  060_01
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 مجال الموارد البشرية والتدريب_10
 

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 

 البرنامج التدريبي ودك
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة إدارة الموارد البشرية 001_02

 االتجاهات الحديثة في إدارة شئون الموظفين 002_02
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 1\11 -7

02_003 
النماذج الحديثة في إعداد الهياكل التنظيمية 

 والوصف الوظيفي
 اسبوع 25/1-21 لقاهرةا

 اسبوع 25/1-21 القاهرة (HRIS)نظم معلومات الموارد البشرية   004_02

02_005 
تنمية مهارات مديري ومسئولي التدريب والتطوير 

 اإلداري
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

 اسبوع 1\18-14 اسطنبول استراتيجيات االستقطاب والمقابلة واالختيار 009_02

 اسبوع 1\18-14 اسطنبول ألخصائي المعتمد في التدريب والتطويرتأهيل ا 011_02

 اسبوع 1\18-14 القاهرة التعويضات والمزايا الوظيفية 015_02

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة نظم التحفيز والحفاظ على الموارد البشرية 030_02

02_032 
تحسين نظم العمل وتبسيط اإلجراءات لتطوير 

 األداء

شرم  

 الشيخ
 اسبوع 1\11 -7

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة مهارات ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي 035_02

02_037 
تقنيات في التعريف واالرشاد المهني للموظف 

 الجديد
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة تأهيل المدرب الدولى المعتمد 039_02



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 

 مصر الجديدة -العروبة  -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22121 : رمزبريدي 4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 5 

Page | 5 

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مج التدريبيالبرنا كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

02_020 
مهارات التعامل مع اآلخرين للمهنيين في الموارد 

 البشرية

شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 1\7-18

02_021 
إنشاء نظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في 

 المؤسسات العربيــة

شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 1\7-18

 اسبوعان 1\25-14 اسطنبول المتكامل ألخصائي التدريبالبرنامج  022_02

 اسبوعان 1\25-14 اسطنبول تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب 023_02

02_027 
اآلفاق المستقبلية في إدارة وتطوير الموارد 

 البشرية
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة
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 مجال المالية والمحاسبة والصيرفة_10

 (وع تدريبيأسب)

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_012 
االتجاهات الحديثة لتحول االجهزة الحكومية من 

 االساس النقدى الى اساس االستحقاق
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

03_049 
اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب 

 والمراقب المالى
 اسبوع 1\18-14 اسطنبول

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة المدير المالي وأدوات تطوير األداء 037_03

 "األسس والتطبيقات"المراجعة الداخلية 202_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 1\11 -7

 إدارة األزمات المالية ودعم مهارات صناعة القرار 034_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 1\11 -7

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة تمدتأهيل مساعد حسابات مع 033_03

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة تقييم األصول الثابتة 038_03

 اسبوع 25/1-21 القاهرة تنمية مهارات الصرافين 313_03

 اسبوع 1\18-14 اسطنبول المعايير الدولية في المراجعة الحكومية 201_03

03_028 
معايير المحاسبة الدولية ورفع كفاءة برامج 

 لماليةالهندسة ا
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة مكافحة التهرب الضريبى  217_03

03_301 
مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعامالت 

 المالية
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة
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 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

03_024 
االتجاهات المحاسبية الحديثة فى حسابات 

 الرواتب واالجور
 اسبوعان 1\25-14 القاهرة

03_205 
اإلتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع 

 الداخلي
 اسبوعان 1\18-7 القاهرة

 (المستوى األساسى )اإلعتمادات المستندية  309_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 1\7-18

03_029 
ومهارات إعداد  Fast Closingلسريع اإلقفال ا

 واستخدام التقارير المالية الشهرية والختامية
 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة

03_040 
األساليب المالية والمحاسبية فـــــى تقييم 

 الشركات
 اسبوعان 1\25-14 اسطنبول

03_021 
البرنامج المتكامل في إعداد وتحليل القوائم 

 المالية والميزانيات  
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

 التحصيل االلكتروني 001_03
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 1\7-18

03_206 
المهارات المتخصصة في التدقيق والتفتيش 

 المالي واالداري
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة إعادة بناء الهياكل المالية 026_03

03_315 
ت اإلئتمانية ونظم الدفع تطوير خدمات البطاقا

 االلكترونية
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

 اسبوعان 1\25-14 اسطنبول (تحليل العائد والمخاطر)تقييم أداء البنوك التجارية  303_03
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 مجال السكرتارية وادارة المكاتب_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

دة م

 اإلنعقاد

04_015 
االتصاالت اإلدارية الفعالة ومهارة التأثير في 

 اآلخرين
 اسبوع 1\18-14 اسطنبول

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة السكرتارية لمجالس اإلدارة واالدارات العليا 008_04

04_004 
إدارة الوقت وفن التعامل مع الضغوط لمديري 

 مكاتب اإلدارة العليا
 سبوعا 25/1-21 القاهرة

04_016 
المساعد الشخصي / تأهيل المساعد التنفيذي 

 المتميز
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

 تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمل المكتبي 002_04
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 1\11 -7

 اسبوع 1\18-14 اسطنبول تنمية مهارات إعداد التقارير والمحاضـر 013_04

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة دارة العلياتنمية مهارات مديرى مكاتب اإل 003_04

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة مهارات العرض والتقديم بإستخدام الحاسب االلي 001_04

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 االرشفة االلكترونية 011_04
شرم  

 الشيخ
 اسبوعان 1\7-18

04_006 
األدوار الجديدة لمدراء المكاتب أثناء حدوث األزمات 

 بالمنظمة
 اسبوعان 1\25-14 اسطنبول

04_017 
السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في 

 ظل الحكومة اإللكترونية
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

04_009 
تأهيل األخصائي المعتمد في األعمال المكتبية 

 واإلدارة

شرم  

 لشيخا
 اسبوعان 1\7-18

 اسبوعان 1\25-14 اسطنبول مهارات تنظيم ومتابعة أعمال االجتماعات واللجان 005_04
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 مجال العالقات العامة واالعالم_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

 

04_007 
نظم تأمين وحفظ واسترجاع الوثائق والملفات 

 إلكترونيا  
 اسبوعان 1\18-7 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
ن مكا

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

05_001 
المهارات السلوكية والمهنية للعاملين في 

 العالقات العامة واإلعالم
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

 اسبوع 25/1-21 الخرطوم فن اإلدارة اإلعالمية لألزمات والكوارث 002_05

05_003 
 مهارات القيادة و اإلبداع لمدراء العالقات العامة

 واإلعالم الفعال
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة مهارات الكتابة واإلخراج الصحفي 012_05

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

05_021 
العالقات العامه وفن االتيكيت والبورتوكول والتعامل 

 صياتمع كبار الشخ
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة مهارة إعداد الخبر الصحفي 013_05
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 مجال التسويق والمبيعات_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 اللوجيستية -مجال ادارة المواد والمشتريات واالمداد _10

 (أسبوع تدريبي)

 (انيتدريب انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

06_001 

 المهارات المتقدمة في إعداد الخطط التسويقية

الفعالة وإستراتيجية تحقيق رضاء العمالء من 
 منظور الجودة الشاملة

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

06_002 
فنون ومهارات التعامل مع شكاوي الجمهور 

 والعمالء
 اسبوع 1\18-14 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة الخدمة المتكاملة للعمالء 012_06

 اسبوعان 1\25-14 القاهرة إعداد أخصائى تسويق محترف 013_06

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

07_002 
اتيجيات الحديثة لتقييم العروض فى مجال االستر

 المناقصات وترسيتها وصياغة عقودها
 اسبوع 25/1-21 الخرطوم

 اسبوع 25/1-21 الخرطوم Inventry Cntrlالرقابـــة على المخـــزون  001_07

07_012 
إدارة المشتريات والمخازن باستخدام الحاسب 

 اآللي
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
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 مجال االقتصاد_10

 (أسبوع تدريبي)

 

 ية المعلومات والحاسب اآللىمجال تقن_10

 (أسبوع تدريبي)

07_013 
نــظــم وأســاليب تــكويـــد أصنــــاف المخـــزون 

 Cding System fr Stck Cntrlالسلـــــعي 
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

النعقادا  
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة التحليل الفني لألوراق المالية بالبورصة 010_08

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة إدارة األزمات المالية 001_08

08_012 
سياسات التنمية القائمة على تنويع النشاط 

 (DIV)االقتصادي 
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_001 Introduction to Arc GIS I اسبوع 1\11 -7 القاهرة 

09_002 Introduction to Arc GIS II اسبوع 1\11 -7 القاهرة 

 اسبوع 25/1-21 القاهرة اآللىالرخصة الدولية لقيادة الحاسب  008_09

09_009 3D Max اسبوع 1\18-14 القاهرة 

09_202 Administering Windows Server 2012  اسبوع 1\18-14 القاهرة 

09_232 Security Fundamentals اسبوع 1\11 -7 القاهرة 

09_233 Mobility and Device Fundamentals اسبوع 1\11 -7 القاهرة 



                         
                                                                                                                                             

 جمهورية مصر العربية -القاهرة | المقر الرئيسى 

المكاتب 

 االقليمية

 ماليزيا -كواللمبور  الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 

 مصر الجديدة -العروبة  -شارع عباس حلمى (  6) فيال

 22121 : رمزبريدي 4223: ب .ص

 +(222)  22123223: فاكـس  -+( 222) 22123223: تليفون 

 2222 -2212466311: جــوال

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA IUSEPPE  

PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 Elmadag-sisli 

33rd Floor, Menara Keck Seng, 

223 Jalan Bukit Bintang, 

11222 Kuala Lumpur, Malaysia. 

info@ainfct.com - www.ainfct.com 
 

Page | 12 

Page | 12 

 (انتدريبي انأسبوع)

 ( أربعة أسابيع )

 

 مجال االمن والسالمة والصحة المهنية_01

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع) 

09_242 Oracle Linux 7: Advanced Administration اسبوع 1\18-14 القاهرة 

09_505 
Oracle Database 12c: Install and Upgrade 

Workshop 
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_305 
Interconnecting Cisco Networking Devices: 

Accelerated (CCNAX) 
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

09_601 Oracle Financial Track 
 القاهرة

 اسابيع 4 7/1-1/2

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة استجابة الفرق األمنية للحاالت الطارئة 016_10

 اسبوع 1\18-14 القاهرة اإلسعافات األولية 002_10

10_003 
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية 

 وإعداد التقارير
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة الصحة والسالمة المهنية للمديرين والمشرفين 001_10

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة خطط الوقاية من مخاطر وحوادث العمل 011_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
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 مجال ادارة الجودة الشاملة_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 

 

 

 

 

 

10_012 
ة لألمن الصناعي والتحقيق الفني النظم المتقدم

 للحوادث المهنية
 اسبوعان 1\25-14 القاهرة

 اسبوعان 1\18-7 القاهرة تطوير نظم األمن والسالمة في المخازن 020_10

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

11_016 
إدارة الجودة الشاملة كأسلوب منهجى 

 لتطويراألداء المؤسسى للمنظمات 
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة إعادة بناء المنظمات وفقا لمفهوم الجودة الشاملة 001_11

 اسبوع 1\18-14 القاهرة تأهيل أخصائي إدارة نظم الجودة معتمد 014_11

11_002 
ودة الشاملة وتطوير األداء تطبيقات إدارة الج

 سيجما 6باستخدام 
 اسبوع 25/1-21 الخرطوم

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

11_009 
اإلبداع والتميز في اإلدارة في ظل منهج الجودة 

 الشاملة
 اسبوعان 1\25-14 القاهرة

11_013 
أدوات من أجل التحسين : الشاملة إدارة الجودة

 المستمر
 اسبوعان 1\18-7 القاهرة
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 مجال القانون ومكافحة الفساد االدارى_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انسبوعأ)

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود 001_12

12_003 
االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض 

 واعداد العقود
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

12_014 
األسس الفنية لصياغة عقود المقاوالت اإلنشائية 

 والمحاكمة
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

 اسبوع 1\18-14 القاهرة أصول التفسير القانونى وكتابة المذكرات القانونية  002_12

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

12_023 
استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد 

 من المخاطر المالية والقانونية
 اسبوعان 1\18-7 القاهرة

12_018 
التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس فى 

 القابل لإلبطال العقود وتحديد العقد
 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة

 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة النظام القانونى للمقاوالت الهندسية المدنية 013_12

 اسبوعان 1\18-7 القاهرة إدارة العقود والمناقصات النفطية 017_12
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 مجال السياسة والعالقات الخارجية والتعاون الدولى_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 يوالشرط يمنالمجال األ_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

13_001 
 Public)العالقات الدولية من جانب قانوني 

International Law) 
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة الخارجية والتعاون الدولي العالقات 004_13

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة قيادة وتنظيم المواكب الرسمية 002_14

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة ل التحرياتمهارات التعامل مع اآلخرين لرجا 001_14

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 1\25-14 القاهرة اإلخالء في حاالت الطوارئ والكوارث 012_14

14_013 
التجمهر وانعكاساته على أداء أجهزة األمن 

 والسالمة
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة
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 نـمجال التأمي_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع) 

 

 االلكترونية حكومةمجال ال_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 

14_016 
الفلسفة األخالقية وعلم القيادة وتطبيقاتها في 

 قيادة فرق العمل األمنية
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

 اسبوعان 1\18-7 القاهرة تقييم األمن والمخاطر في المعابر الحدودية 011_14

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
ريخ اإلنعقادتا  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة (عام ) التأمين  021_15

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة إدارة التأمينات بمختلف أنواعها 001_15

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 1\25-14 رةالقاه التمويل في شركات التأمين 013_15

15_014 
إدارة اإلستثمار فى شركات التأمين فى ضوء 

 المعايير المحاسبية
 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة تيجياتهاالطابع العام للحوكمة وإسترا 001_17

 اسبوع 1\18-14 القاهرة أساسيات الحوكمة اإللكترونية 006_17

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة تطبيق الحوكمة اإللكترونية 010_17
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 عقارىمجال التثمين ال_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

 مجال إدارة األزمات_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة ادارة العقارات 001_18

 اسبوع 1\18-14 القاهرة نماذج ومشاكل التقييم العقاري 002_18

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
عقادتاريخ اإلن  

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة إدارة األزمات المالية في المجال العقاري 003_18

 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة أساليب تسويق العقارات التجارية 017_18

 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة أسس ومعايير تثمين العقارات 013_18

18_019 
القطاع تهيئة الشباب الخليجي للعمل في 

 العقاري
 اسبوعان 1\18-7 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة فن ومهارة إدارة األزمات اإلدارية 001_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

قاداالنع  
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد
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 مجال المؤسسات التعليمية_01

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 

 مجال المستشفيات والبرامج الطبية_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 اسبوعان 1\25-14 القاهرة ادارة االزمات التجارية والصناعية 016_19

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة العلمية مهارات كتابة الرسائل 015_20

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة تطبيق المنظمة المتعلمة في اإلدارات التعليمية 010_20

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

اداالنعق  
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 25/1-21 القاهرة التغذية والصحة 003_21

 اسبوع 1\18-14 القاهرة السجـالت الطبية 002_21

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة جودة المستشفيات الشاملة 001_21

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة صحة المجتمع والصحة العامة للتمريض       004_21

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

21_016 
البرنامج المتكامل في إدارة السجالت الطبية 

 (النظم الحديثة)
 اسبوعان 1\18-7 القاهرة

21_017 
البرنامج المتكامل في إدارة خدمات الطوارئ 

 ومراكز األسعاف
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة
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 المجال الفنى والهندسى_00

 ( النفط والغاز  (

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_005 Advanced Well Control اسبوع 1\11 -7 القاهرة 

22_011 Introduction Well Control اسبوع 1\18-14 القاهرة 

22_015 Mud Technology سبوعا 25/1-21 القاهرة 

22_106 
Sequence Stratigraphy & Seismic 

Stratigraphy 
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

22_014 Geological Overview for Petroleum Engineers اسبوع 1\11 -7 القاهرة 

22_020 Basic Open Hole Log Interpretation اسبوع 1\18-14 القاهرة 

22_022 Seismic Data Interpretation اسبوع 2\1-1\28 القاهرة 

22_023 
Wireline Formation Testing and 

Interpretation 
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

22_027 Introduction to E & P اسبوع 1\11 -7 القاهرة 

22_028 Petroleum Geochemistry اسبوع 1\11 -7 القاهرة 

22_217 Offshore  Operation اسبوع 25/1-21 القاهرة 

22_305 Crude Distillation Tower Operations اسبوع 1\11 -7 القاهرة 

22_405 Miscible Gas Injection اسبوع 1\18-14 القاهرة 

22_409 Basic Reservoir Engineering اسبوع 25/1-21 القاهرة 
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 ( الهندسة االنشائية والمعمارية والصحية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

داالنعقا  
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة تخطيط شبكات الطرق 908_22

22_958 
أساليب إصالح المنشأت الخرسانية التى تعرضت 

 للحريق
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة اساسيات معالجة مياه الصرف الصحي 855_22

 اسبوع 25/1-21 القاهرة خرسانة الفيبر –ة البوليمر خرسان:  12خرسانة القرن ال  758_22

 اسبوع 25/1-21 القاهرة التقييم البيئى للمشروعات العمرانية 801_22

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة تخطيط شبكات الطرق 908_22

22_958 
أساليب إصالح المنشأت الخرسانية التى تعرضت 

 للحريق
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة ات معالجة مياه الصرف الصحياساسي 855_22

 اسبوع 25/1-21 القاهرة خرسانة الفيبر –خرسانة البوليمر :  12خرسانة القرن ال  758_22

 اسبوع 25/1-21 القاهرة التقييم البيئى للمشروعات العمرانية 801_22
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 ( الهندسة الميكانيكية ) 

 ( لهندسة الكهربائية وااللكترونية ا) 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_601 
Industrializing Stages of Tubes, Drilling Bars 

& Joint Tools 
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

22_606 
Typical Methods to Exploitation all Types of 

Oil Pumps 
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

22_609 Mechanical Seals اسبوع 25/1-21 القاهرة 

22_614 Shaft Alignment اسبوع 25/1-21 القاهرة 

22_617 
Piping System, Mechanical Design, and 

Specifications 
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

22_628 Operation & Maintenance of Gas Turbines اسبوع 1\18-14 القاهرة 

22_634 
Operation & Maintenance of Heat 

Exchangers 
 اسبوع 1\18-14 القاهرة

22_640 Vibration Analysis for Predictive Maintenance اسبوع 1\18-14 القاهرة 

22_654 Machinery Failure Analysis and Prevention اسبوع 2\1-1\28 القاهرة 

22_659 
Inventory of Electric and Mechanical 

Equipment 
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

22_501 
Electrical Maintenance Principles & 

Applications 
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

22_505 
Maintenance and Protection of Transformer 

Stations 
 عاسبو 1\11 -7 القاهرة

22_508 Safety Grounding اسبوع 25/1-21 القاهرة 

22_513 
Transient Performance of Electric Power 

Systems 
 اسبوع 25/1-21 القاهرة
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 مجال إدارة المشروعات_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 

 
 

 مجال البيئة_00

 (أسبوع تدريبي)

 

 (انتدريبي انأسبوع)

22_516 Capacitors in Distribution System اسبوع 25/1-21 القاهرة 

22_527 Electrical Switchgear for Engineers اسبوع 1\18-14 القاهرة 

22_533 Power Plant Electrical System اسبوع 1\18-14 القاهرة 

22_539 Power System Analysis & Control اسبوع 1\18-14 القاهرة 

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

23_011 Distillation اسبوع 1\18-14 القاهرة 

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة التخطيط والرقابة على زمن المشروع 010_23

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة إدارة الميزانية بفعالية 001_23

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة صد ملوثات الهواءطرق ووسائل قياس ور 002_24

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة مراجع داخلى لنظم االدارة البيئية 016_24

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوعان 2\8 -1\28 القاهرة التخطيط البيئي ومراقبة التلوث 013_24

24_012 
الجوانب اإلقتصادية المالية لإلدارة البيئية 

 للمخلفات الصلبة
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

 اسبوعان 1\18-7 القاهرة أساسيات وتطبيقات اقتصاديات البيئة 011_24
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 مجال الجمارك والموانئ_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انيتدريب انأسبوع)

 

 مجال المكتبات ومصادر المعلومات_00

 (أسبوع تدريبي)

 (انتدريبي انأسبوع)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 إلنعقادا

25_003 
النظام اآللي للقضايا القانونية وشاشات محاضر 

 الضبط
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

25_001 
إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد 

 SAFF( في التجارة الدولية 
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

 اسبوع 25/1-21 القاهرة نظام الفسح الجمركى اآللى 002_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

25_024 
التفاعل السلوكي مع متغيرات التحديث في 

 الجمارك
 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة

25_014 
إعداد المدربين الجمركيين في مجال التعريفة 

 الجمركية
 اسبوعان 1\18-7 القاهرة

 اسبوعان 2\1 -1\21 القاهرة ظف الجمركيواجبات وحقوق المو 015_25

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة االتجاهات الحديثة في تقديم الخدمة المرجعية 001_26

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة متحفية والمخطوطاتتنظيم وإتاحة المصادر ال 002_26
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 مجال االمن الغذائى والثروة الحيوانية_00

 

 (يبيأسبوع تدر)

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

26_012 
األساسيات الحديثة في المكتبات ومراكز 

 المعلومات
 اسبوعان 1\25-14 القاهرة

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة  0099معيار إعتماد نظام األمن الغذائي  120_27

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة ممارسات التصنيع السليمة 121_27

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة استخدام الهندسة الوراثية فى تحسين 401_27

27_406 
انتاج نباتات مقاومة لإلصابة المرضية والحشرية وعوامل 

 التقسية عن طريق التكنولوجيا الحيوية
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

 اسبوع 25/1-21 القاهرة زراعة وخدمة الخضر فى األراضي الصحراوية 409_27

 اسبوع 25/1-21 القاهرة تحديث برامج استخالص الزيوتمن ثمار المحاصيل الزيتية 103_27

 اسبوع 25/1-21 القاهرة االتجاهات الحديثة فى تصنيع منتجات األلبان 106_27

27_502 
تطوير طرق اضافة االسمدة لتقليل الفاقد منها والمحافظة 

 على المحاصيل
 اسبوع 1\18-14 القاهرة

 اسبوع 1\18-14 القاهرة أساليب وقاية النبات و مكافحة الحشرات 508_27

 اسبوع 1\18-14 القاهرة تحسين الوراثى فى االسماك باستخدام ال 006_27

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة األسس العلمية إلدارة مزارع اإلنتاج الحيواني 020_27

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة النظم الحديثة في تربية ماشية اللبن 025_27

 اسبوع 2\1-1\28 رةالقاه كيفية الكشف على الحيوانات المذبوحة فى المجازر 303_27
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 اسبوع 25/1-21 القاهرة .الدورة المكثفة لماشية اللبن 306_27

 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة .الوبائيات لماشية التسمين 310_27

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة تشخيص ومسح العيوب الوراثية ومحاولة ايجاد عالج لها 322_27

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة تصميم وتنفيذ شبكات الرى 702_27

 اسبوع 1\11 -7 القاهرة ابار المياه الجوفية 704_27

 اسبوع 1\18-14 القاهرة استخدام تكنولوجيا الجين فى انتاج  605_27

 اسبوع 1\18-14 القاهرة والقشريات والطحالب البحرية 204_27
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 الدبلومات المهنية _00

 (ةتدريبي أسابيع 4)

 

 هيل للشهادات المهنية المتخصصةأمجال الت_00

 (أسبوع تدريبي) 

 

 

 

 امج التدريبيالبرن كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 اسابيع 4 22/2-28/1 القاهرة دبلوم التسويق االلكترونى 017_28

 اسابيع 4 15/2-21/1 القاهرة دبلوم القيادة والتخطيط االستراتيجى 022_28

 اسابيع 4 1/2-7/1 القاهرة دبلوم إدارة المخاطر المالية والتأمين التجارى 008_28

 اسابيع 4 8/2-14/1 القاهرة دبلوم قيادات الصف الثانى واالشراف 024_28

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

29_001 
 استشاري غسيل أموال معتمد

CAMC™ – Certified Anti Money Laundering 

Consultant 

 اسبوع 1\18-14 القاهرة

29_002 
 استشاري وخبير إداري محترف

MCP – Management Consulting Professional 
 اسبوع 25/1-21 الخرطوم

29_005 
 خبير أنظمة علوم المال اإلسالمية

IFS – Islamic Financial Specialist 
 اسبوع 2\1-1\28 القاهرة

29_015 
 مالي معتمد محلل

AFA™ – Accredited Financial Analyst 
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

29_020 
 مدير استثمار أصول معتمد

CAM™ – Chartered Asset Manager™ 
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة
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 ورش العمل_01

 (ةتدريبي أيام 3)

 

 (أسبوع تدريبي)

 

 تسجيل

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

 يوم 3 1\23-21 القاهرة تطوير وإعادة هيكلة النظم المحاسبية الحكومية 059_30

 البرنامج التدريبي كود
مكان 

 االنعقاد
 تاريخ اإلنعقاد

مدة 

 اإلنعقاد

30_001 
ورشة عمل في العمليات اإلدارية في صناعة 

 النفط
 اسبوع 1\11 -7 القاهرة

 ت الحفرورشة عمل في تقنيا 006_30
شرم  

 الشيخ
 اسبوع 1\11 -7

30_009 
ورشة عمل في فن العالقات العامة والمراسم 

 والبروتوكول
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

 اسبوع 25/1-21 القاهرة ورشة عمل في هندسة العمليات النفطية 014_30

30_017 
اإلعتمادات المستندية في المصارف : ورشة عمل

 اإلسالمية
 اسبوع 25/1-21 القاهرة

30_027 

الطرق المحوسبة التخاذ القرارات 

 Computerization Methods for Decision 
Making 

 اسبوع 1\18-14 اسطنبول

30_034 
How to Recognize and Manage Genetic 

Disorders 
 اسبوع 1\18-14 اسطنبول

 اسبوع 1\18-14 القاهرة التدريب االلكتروني الفعال 040_30

 اسبوع 1\18-14 القاهرة طيط لجودة الخدمات الحكوميةالتخ 057_30
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